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PREFAŢĂ

Societatea are nevoie de oameni bine pregătiţi din punct de vedere
profesional pentru toate organizaţiile care, în prezent, îşi desfăşoară
activitatea într-un mediu dinamic, uşor turbulent.
De aceea, procesul de formare al viitorilor specialişti în management
trebuie să includă şi asimilarea unor informaţii cu privire la instrumentarul
managerial utilizat în exercitarea proceselor manageriale din organizaţii.
În acest context, această lucrare conţine informaţii cu privire la
sistemele, metodele şi tehnicile cel mai frecvent utilizate în practica
managerială.
Conţinutul acestei cărţi este structurat în 2 volume (Volumul I –
noţiuni teoretice; Volumul II – aplicaţii şi studiu de caz), obiectivele
principale fiind următoarele:
¾ Prezentarea într-o viziune sistemică a cunoştinţelor privind
sistemul metodologic - managerial;
¾ Prezentarea principalelor repere conceptual – operaţionale cu
privire la metodele şi tehnicile manageriale;
¾ Înţelegerea rolului determinant al sistemelor, metodelor şi
tehnicilor manageriale în funcţionarea organizaţiilor;
¾ Crearea şi dezvoltarea unor aptitudini, abilităţi şi comportamente
manageriale logice, necesare în procesul de formare şi dezvoltare a
unor organizaţii competitive, în contextul economiei bazate pe
cunoştinţe.
9

Primul volum al cărţii descrie din punct de vedere teoretic următoarele
noţiuni:
¾ Teoria sistemelor, metodelor şi tehnicilor manageriale;
¾ Metodologiile de proiectare, analiză şi/sau raţionalizare a
sistemului de management al organizaţiei;
¾ Sisteme şi metode generale de management (managementul prin
proiecte, managementul pe produs, managementul prin excepţii,
managementul prin obiective, managementul participativ);
¾ Metode şi tehnici specifice de management (metoda analizei
diagnostic, metoda şedinţei, metoda delegării, tabloul de bord);
¾ Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii personalului
(brainstorming-ul şi variantele sale, Sinectica, tehnica notării
ideilor în timpul somnului, tehnica Phillips 66, cutia cu sugestii);
¾ Metode şi tehnici de fundamentare a deciziilor manageriale.

Având un format „note de curs”, această lucrare nu prezintă întreaga
complexitate a sistemului metodologic – managerial, drept urmare,
conţinutul poate fi îmbunătăţit, prin dialog şi observaţii constructive.
În consecinţă, pentru îmbunătăţirea calitativă a prezentei lucrări,
orice sugestie din partea cititorilor este binevenită, mulţumind anticipat
pentru sprijinul acordat acestui demers.
Autoarea
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Capitolul 1
INTRODUCERE ÎN TEORIA SISTEMELOR,
METODELOR ŞI TEHNICILOR MANAGERIALE

1.1..Conceptul de sistem, metodă şi tehnică de management
1.2..Tipologia sistemelor, metodelor şi tehnicilor manageriale
1.1. Conceptul de sistem, metodă şi tehnică de management
În cadrul unei organizaţii, funcţiile de management şi relaţiile de
management se realizează cu ajutorul sistemului de management. De aceea,
pentru înţelegerea procesului de funcţionare a unei organizaţii, este necesar
să se definească conceptul de sistem de management. Astfel, acesta
reprezintă „o construcţie managerială coerentă, riguroasă şi complexă, cu
faze, componente,reguli etc. precis conturate, prin intermediul căreia se
exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie
sau o parte apreciabilă a acestora într-o manieră specifică”.1
Sistemul de management are următoarele componente:
• subsistemul organizatoric;
• subsistemul informaţional;
• subsistemul decizional;
• subsistemul metodologic – managerial;
• alte componente de management.
1

Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţie nouă,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pg. 192
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Un aspect important de menţionat este acela că în cazul în care se
abordează individual un subsistem, datorită complexităţii fiecăruia, acesta
poate fi tratat ca un sistem de sine stătător.
„Delimitarea şi definirea subsistemelor sistemului de management,
reprezintă un demers util pentru înţelegerea mecanismelor specifice de
exercitare a proceselor şi relaţiilor de management pe de o parte şi
identificarea unor modalităţi de acţiune raţionale în vederea asigurării
competitivităţii firmelor într-un mediu concurenţial, pe de altă parte.”2
Deoarece subsistemul metodologic – managerial reprezintă totalitatea
metodelor, tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor utilizate în conducerea
unei organizaţii, se impune clarificarea acestor concepte, tocmai ca
decidenţii să le poată aplica corect, contextual, pentru a creşte eficienţa
activităţii desfăşurate în cadrul organizaţiei.
Înainte de a trece la prezentarea principalelor sisteme, metode şi
tehnici manageriale, se vor defini conceptele de metodă şi tehnică de
management.
Astfel, metoda de management este „o construcţie managerială
coerentă şi riguroasă, ce încorporează faze, componente, reguli etc. precis
conturate, prin intermediul căreia se exercită un segment restrâns al
proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o organizaţie, cu efecte localizate
de regulă la nivelul unui număr redus de manageri şi compartimente din
organizaţie.”3
În urma definirii conceptului de metodă managerială (specifică),
trebuie să se menţioneze faptul că există o diferenţă între conceptul definit
anterior şi metodele utilizate în management (acele metode care provin din
2

Ciocîrlan D. – Sisteme şi tehnici manageriale. Note de curs, aplicaţii şi studii de caz,
Ediţie revizuită şi adăugită, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, pg. 18
3
Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţie nouă,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pg. 193
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alte domenii - matematică, previziune, psihologie, sociologie, statistică, etc.şi care au fost adaptate la nivelul unei entităţi economice).
Tehnica de management este ”o construcţie managerială relativ
simplă, prin intermediul său exercitându-se o anumită sarcină de
conducere, impactul său limitându-se, de regulă, la nivelul unui manager”.4
În concluzie, asemănările/ deosebirile între sistemele, metodele şi
tehnicile manageriale sunt următoarele:
• sistemele de management vizează organizaţia în ansamblul său sau
componentele principale ale acesteia, iar tehnicile manageriale,
efectuarea unor atribuţii sau sarcini manageriale care ar trebui să fie
îndeplinite de unul sau mai mulţi manageri;
• sistemele manageriale sunt cele mai complexe (printre componente,
regăsindu-se şi metode care pot fi folosite independent), iar
metodele manageriale nu mai pot fi fracţionate, acestea
reprezentând o unitate primară;
• tehnicile manageriale au cea mai redusă sferă de cuprindere şi
complexitate faţă de sistemele şi metodele manageriale, acestea
utilizându-se fie ca atare, fie încorporate în anumite sisteme şi
tehnici de management.

1.2. Tipologia sistemelor, metodelor şi tehnicilor manageriale
De-a lungul anilor, ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific
au îmbunătăţit continuu instrumentarul de management.
În continuare, din multitudinea de sisteme, metode şi tehnici de
management, sunt prezentate cele mai frecvent utilizate, făcându-se
4

Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţie nouă,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pg. 194
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individual precizarea cu privire la funcţiile managementului, dar şi a
subsistemelor de management în a căror exercitare sunt prioritar utilizate.
Tabel nr. 1
Sinoptic al principalelor sisteme, metode şi tehnici de management
Nr.crt.

Denumirea metodei

Funcţii ale managementului în a

Subsisteme ale

căror exercitare se folosesc cu

managementului

precădere

organizaţiei în cadrul cărora
se utilizează cu prioritate

1

ABC

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

2

Algoritmul Deutsch - Martin

Previziune şi organizare

Decizional

3

Alianţa strategică

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

4

ALSCAL

Control - evaluare

Ansamblul sistemului de

5

Amprenta organizaţiei

6

Auditul culturii manageriale

management
Previziune şi control - evaluare

Decizional

Control - evaluare

Ansamblul sistemului de

(organization print)
management
7

Analiza morfologică

Previziune şi organizare

Ansamblul sistemului de
management

8

Analiza postului

Organizare şi antrenare

Organizatoric

9

Analiza valorii

Organizare

Organizatoric

10

Analiza variabilelor

Organizare

Organizatoric

Procesul de management în

Organizatoric

organizaţionale
11

Aprecierea (Rating)

ansamblul său
12

Aprecierea funcţională

Organizare şi antrenare

Organizatoric

13

Aprecierea globală

Organizare şi antrenare

Organizatoric

14

Arborele de luare a deciziei

Previziune

Decizional

15

Arborele de pertinenţă

Previziune

Decizional

16

Autofotografierea

Organizare şi antrenare

Organizatoric

Organizare şi antrenare

Organizatoric

zilei

de

muncă
17

Bedeaux

18

Benchmarking

Control - evaluare

Decizional şi informaţional

19

Brainstorming

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

20

Brainwriting (635)

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management
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21

Brish

22

Carnetul colectiv

23

CEGOS

Organizare

Organizatoric

Previziune şi organizare

Decizional – organizatoric

Organizare

Organizatoric

24

Cercurile de calitate

Organizare şi antrenare

Organizatoric

25

Check-list (Lista de control)

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

26

Chestionarul

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

27

5W 2H

Previziune şi organizare

Organizatoric

28

Coeficientul de corelaţie

Previziune şi organizare

Organizatoric şi
informaţional

29

Coeficientul de regresie

Previziune şi organizare

Organizatoric şi
informaţional

30

COM

Organizare şi previziune

Organizatoric şi
informaţional

31

Compararea în funcţie de
principalele

ipostaze

Organizare

Organizatoric

Organizare

Organizatoric

Previziune şi organizare

Organizatoric

Previziune – organizare, control

Organizatoric şi

– evaluare

informaţional

Organizare şi antrenare, control-

Organizatoric

ale

variabilelor organizaţionale
32

Compararea

pe

33

Costurile standard

34

CPM

grupe

de

unităţi

35

Cronometrarea

evaluare
36

Cutia cu idei

Previziune, organizare şi

Ansamblul sistemului de

antrenare

management
Sistemul de management

37

Delegarea

Ansamblul procesului de

38

Delbecq

Previziune, organizare şi

39

Delphi

40

Diagnosticarea

management
Decizional şi organizatoric

antrenare
Previziune

Organizatoric

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

41

Diagrama ASME

Organizare

Organizatoric

42

Diagrama complexă

Organizare

Organizatoric

43

Disgrama SCOM

44

Drumul critic

45

ELECTRE

Organizare

Organizatoric

Previziune, organizare şi control

Organizatoric şi

15

- evaluare

informaţional

Previziune

Decizional şi organizatoric

46
47
48
49

Extrapolarea
Filmarea zilei de muncă
Fotografierea zilei de muncă
Graficul

de

muncă

al

Previziune, organizare şi

Organizatoric şi

control-evaluare

informaţional

Organizare, antrenare şi control-

Organizatoric şi

evaluare

informaţional

Organizare, antrenare şi control-

Organizatoric şi

evaluare

informaţional

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

Previziune şi control - evaluare

Decizional şi organizatoric

managerului
50

Gant

51

Graficul lui Hyjmans

Coordonare

Organizatoric

52

Graficul lui Planus

Coordonare

Organizatoric

53

Graficul răspunderii liniare

Coordonare

Organizatoric

54

Grila TEMPLATE

Previziune

Ansamblul sistemului de

55

Îmbogăţirea postului

Organizare şi antrenare

Decizional şi organizatoric

56

Intervievarea

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Previziune şi control - evaluare

Ansamblul sistemului de

management

57

ISO 9000 - 14000

management
58

Jocul managerial

Previziune

Decizional

59

Just in Time (JIT)

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

60

Kaizen

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

61

Lanţul valorii

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

62

Lărgirea postului

Organizare şi antrenare

Organizatoric şi resurse
umane

63

LIFO (orientarea vieţii)

Antrenare

Ansamblul sistemului de
management

64

Lista atributelor (Tehnica lui

Organizare şi previziune

Crawford)
65

Managementul calităţii totale

management
Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

(TQM)
66
67
68
69

Management matriceal
Management participativ
Managementul prin bugete
Managementul prin costuri

Ansamblul sistemului de

16

70

Managementul prin excepţii

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management
Ansamblul sistemului de

71

Managementul prin obiective

Ansamblul procesului de
management

management

72

Managementul pe produs

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

73

Managementul prin proiecte

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

74

Matricea descoperirilor

Previziune şi organizare

Ansamblul sistemului de
management

75

Metoda distanţei tehnice

Previziune şi organizare

Decizional şi organizatoric

76

Metoda potenţialelor

Previziune şi organizare

Organizatoric şi

77

Metoda Markowitz

Previziune

Decizional

78

Metoda valorii actualizate

Previziune

Decizional

informaţional

79

Metoda scenariului

Previziune

Decizional

80

Microobservări instantanee

Organizare, antrenare şi control

Organizatoric

81

Modelul reţelei obiectivelor

Previziune, antrenare şi control -

82

Monte Carlo

- evaluare
multiple încorporate

Decizional şi organizatoric

evaluare
Organizare

Ansamblul sistemului de
management

83

Notaţia

84

Observări instantanee

Control - evaluare

Organizatoric

Organizare

Organizatoric

85

Orlograma

Organizare

Organizatoric

86

Organigrama

Organizare

Organizatoric

87

ORTID

Previziune, organizare şi

Ansamblul sistemului de

antrenare

management

88

PERT

Organizare, coordonare şi

Organizatoric şi

control-evaluare

informaţional

89

Phill Carol

Organizare

Organizatoric

90

Planul de afaceri

Previziune

Decizional

91

Planul carierei

Antrenare

Decizional şi organizatoric

92

Planul schemei tehnologice

Organizare

Organizatoric

93

Programarea liniară

Organizare

Organizatoric

94

Programarea dinamică

Organizare

Organizatoric

95

Propex

Previziune

Decizional

96

Punctul critic (break – point)

Previziune

Decizional

97

Raportul de corelaţie

Previziune

Decizional

17

98

Reengineering

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

99

Rotaţia pe post

management
Organizare şi antrenare

management
Organizatoric

100

Schema beneficiilor flexibile

101

Schema bloc

102

Sesiunea Philipps 66

103

Antrenare

Decizional

Previziune şi control - evaluare

Ansamblul sistemului de

Previziune

Ansamblul sistemului de

Sinectica

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

104

SCOP

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

105

Simularea decizională

106

Sistemul expert

107

SSA

108

Synaps

management

management

109

Şedinţa

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

Previziune şi control - evaluare

Ansamblul sistemului de

management
management

management

management

Previziune

Ansamblul sistemului de

Previziune şi organizare

Decizional şi informaţional

Previziune

Decizional şi organizatoric

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

110

SWOT

management
111

Tabloul de bord

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

112

Tabelul de luare a deciziilor

Previziune

Decizional

113

Teoria şirurilor de aşteptare

Previziune

Organizatoric

114

Tehnica Gordon

Ansamblul procesului de

Ansamblul sistemului de

management

management

115

Test de analiză a personalităţii

Control - evaluare

Organizatoric

116

Timpi standard administrativi

Control - evaluare

Organizatoric

117

Tarif – oră – maşină

118

Work - factory

Antrenare

Organizatoric

Control - evaluare

Organizatoric

SURSA: Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei,
Ediţie nouă, Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pg. 195 - 199
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Capitolul 2
METODOLOGIILE DE PROIECTARE, ANALIZĂ ŞI/SAU
RAŢIONALIZARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT
AL ORGANIZAŢIEI

2.1. Metodologia de proiectare, analiză şi/sau raţionalizare a
sistemului organizatoric
2.2. Metodologia de proiectare, analiză şi/sau raţionalizare a
sistemului informaţional
2.3. Metodologia de

analiză şi raţionalizare a sistemului

decizional
2.4. Metodologia de analiză şi raţionalizare a sistemului
metodologic - managerial
Sistemul de management al unei organizaţii reprezintă „ansamblul
elementelor

cu

caracter

decizional,

organizatoric,

informaţional,

motivaţional, uman etc. din cadrul organizaţiei, prin intermediul cărora se
exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, în vederea
obţinerii unei eficacităţi şi eficienţe cât mai mari”5.
Componentele sistemului de management al organizaţiei sunt:
a. Subsistemul organizatoric – ”ansamblul elementelor de natură
organizatorică menite să asigure structura de rezistenţă a firmei, cadrul,
5

Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Ediţie nouă,
Editura Universitară, Bucureşti, 2008, pg. 177
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divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă, în vederea
realizării obiectivelor.”6
b. Subsistemul informaţional – ansamblul de date, informaţii,
circuite informaţionale, fluxuri informaţionale, proceduri şi mijloace de
tratare a informaţiilor din cadrul unei organizaţii, care contribuie la
determinarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei, în conformitate cu
misiunea acesteia, în vederea obţinerii avantajului competitiv.
c. Subsistemul decizional – totalitatea deciziilor adoptate şi operaţionalizate de către decidenţi (manageri), din cadrul unei organizaţii.
d. Subsistemul metodologic – totalitatea metodelor, tehnicilor, procedurilor şi instrumentelor utilizate în conducerea unei organizaţii.
Managementul modern se caracterizează printr-un ritm alert de
adaptare şi perfecţionare la mutaţiile identificate la nivel naţional şi
mondial;

în acest context, organizaţiile îşi impun un mediu de lucru

dinamic, în care schimbarea reprezintă un element central.
Tot acest dinamism al managementului secolului XXI se identifică şi
la nivelul sistemului managerial al organizaţiilor, care necesită o
modernizare managerială pentru a se putea garanta acei parametri calitativi
superiori de care au nevoie sistemele microeconomice de management
actuale.
De aceea, tot mai des şi tot mai mult, se vorbeşte despre
redimensionarea/ rejudecarea/ reinventarea afacerilor în viziune transnaţională, fapt ce impune aplicarea unui performant management al
schimbării, dar şi un proces de reengineering managerial.

6

Ciocîrlan D. - Sisteme şi tehnici manageriale. Note de curs, aplicaţii şi studii de caz,
Ediţie revizuită şi adăugită, Editura Universitară, Bucureşti, 2005, pg. 23 - 24
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